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Expertnätverket för 
hbtq-frågor på bibliotek
Välkomna till nätverksträff! 

Temat denna gång är ämnesord och hbtq.

Datum: Tisdag 15 maj 2018
Tid: Ca 10.00–16.00 (+ middag kl 18.00)
Plats: Solna bibliotek

Program 15 maj

10.00–10.15 Fika och presentationsrunda

10.15–10.30 Tankar om ämnesord inom hbtq
Vilka ämnesord finns när det gäller hbtq? Är dessa relevanta/
aktuella? Behövs det revidering? Hur används befintliga äm-
nesord? Berikning av äldre poster?
Hanna Olsson, bibliotekarie Umeå universitetsbibliotek. 

10.30–11.00 Ämnesord och hbtq
Viktoria Lundborg från Svenska ämnesord (SAO) och 
Eva-Karin Annemark från Kungliga Biblioteket.

11.00–11.30 Kajsa Bäckius och Sofia Gydemo från Svens-
ka barnboksinstitutet (SBI)

11.30–12.00 Diskussion

12.00–13.00 Lunch

13.00–13.30 Att starta ett föreningsdrivet arkiv och bib-
liotek med hbtq-material i Göteborg, och om planerna att 
bland annat översätta IHLIA:s tesaurus, för att kunna äm-
nesordsindexera samlingarna på bästa sätt. 
Olov Kriström, bibliotekarie, Göteborg

13.30–14.00 Om arbetet med en deldatabas till Libris 
som ska samla HBTQIA-litteratur
Sebastian Lönnlöv, bibliotekarie skolbiblioteket, Nacka 
gymnasium
Sam Holmqvist, litteraturvetare, doktorerade på svensk 
translitteratur 2017.

Svensk biblioteksförening är en ideell, 
partipolitiskt obunden och fri aktör. 
Föreningen samlar och verkar för alla typer av 
bibliotek genom att informera om bibliotek 
och dess verksamhet, skapa debatt, opinions-
bilda samt främja forskning och utveckling. 
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14.00–14.30 Diskussion

14.30–15.00 Fika

15.00–16.00 Vi knyter ihop dagen och funderar 
framåt
Kan vi arbeta vidare med ämnesord inom nät-
verket, i så fall på vilket sätt? Idéer inför höstens 
nätverksträff?

Ca 18.00 Gemensam middag – Lebanon meza 
lounge 
Hamngatan 6 på Östermalm (nära Dramaten)

Anmälan

Via nedan länk senast 8 maj:
https://goo.gl/forms/aIb8v4RvAG0Zyhz62

Först till kvarn (max antal deltagare är 70).
Fika och lunch ingår.  
Anmäl i formuläret om du vill delta i middagen.

Deltagare måste vara enskilda medlemmar i 
Svensk biblioteksförening.

Välkomna!

Kontaktperson för nätverket:
Christer Edeholt, christer.edeholt@umea.se

Om expertnätverket

Nätverket arbetar för att höja bibliotekens hbtq-
kompetens och diskuterar normkritiska perspektiv 
samt inkluderande arbetsmetoder. Vid till exempel 
marknadsföring, rekrytering, programverksam-
hetsplanering och inköp av media bör biblioteket 
kunna visa på att alla verkligen välkomnas och 
omfattas. Nätverket arbetar för individernas lika 
värde och rätt samt för att motverka fördomar 
och diskriminering. Internationella samarbeten 
och kontakter görs genom nätverk och kommuni-
kation med bibliotek i andra länder.

Svensk biblioteksförening 

Vår bibliotekssyn 
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till 
information, kunskap och kultur och som inspi-
rerar till att ta del av det. Därmed ges människor 
möjlighet att använda sin demokratiska rättighet 
att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. 
Svensk biblioteksförening vill se en värld där alla 
människor har tillgång till bibliotek i livets olika 
skeenden. 

En pådrivare för bättre bibliotek 
Svensk biblioteksförening driver på för angelägna 
bibliotek av högsta kvalitet. Vi arbetar på våra 
medlemmars uppdrag för att öka kunskapen om 
bibliotekens uppgifter och funktioner samt för att 
stärka bibliotekens förutsättningar och möjlighe-
ter. 

Ett nav för engagemang och professionell ut-
veckling 
Svensk biblioteksförening vill vara ett nav för 
människor med engagemang i och intresse för 
att förklara, utveckla och agera för bibliotek. 
De främsta experterna på biblioteksverksamhet 
är våra medlemmar och vi stödjer deras profes-
sionella utveckling genom resestipendier, utveck-
lingsbidrag, möjlighet till internationellt utbyte, 
de ledande branschdagarna Biblioteksdagarna och 
genom vår tidskrift Biblioteksbladet. I våra expert-
nätverk samlas landets främsta kompetens inom 
olika biblioteksområden. 

Välkommen som medlem! 
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